
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 2)
..........................................................................

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศ
หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแลว นั้น 

เพื่อใหหลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๑๒  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย
การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  และมติวาระเวียน ครั้งที่ ว.๑/๒๕๖๔ 
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการใหทุน
อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)"

ขอ ๒  ใหประกาศนี้ มีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่ยื่นใบสมัครขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป

ขอ ๓  ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรทุนสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา
"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
"นักศึกษา" หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ
"ทุนอุดหนุน" หมายถึง เงินทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให
"โครงการวิจัย" หมายถึง วิทยานิพนธ สารนิพนธ โครงงานหรือการศึกษา

อิสระ ที่กําหนดในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ ๔  วัตถุประสงคของการจัดใหมีทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุน

การทําโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถนําไป
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ และสามารถนํามาพัฒนาขึ้นเปนสาขาวิจัยเฉพาะทางไดในอนาคต
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ขอ ๕  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน
๕.๑   เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ที่กําลังศึกษาอยูใน

หลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงการวิจัย
๕.๒   เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน ภายในระยะ

เวลา ดังนี้
๕.๒.๑   นักศึกษาระดับปริญญาโท

แผนการศึกษา สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน

แผน ก แบบ ก ๑ ภายใน ๒ เดือน
นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แผน ก แบบ ก ๒ ภายใน ๘ เดือน
นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

แผน ข ภายใน ๑๑ เดือน
นับตั้งแตวันแรกที่เขาศึกษา

โดยตองยืน่สมคัรเพือ่ขอรบัทนุภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการ
วจิยัผาน

๕.๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

แผนการศึกษา
 

สอบโครงรางโครงการวิจัยผาน

แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ภายใน ๑๒ เดอืน
 นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา
 แบบ ๒.๑ และ ๒.๒

 (หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี)

 

ภายใน ๑๕ เดอืน
 นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

แบบ ๒.๑ และ ๒.๒
(หลักสูตรสังคมศาสตร)

ภายใน ๑๘ เดอืน
 นบัตัง้แตวนัแรกทีเ่ขาศกึษา

โดยตองยืน่สมคัรเพือ่ขอรบัทนุภายในภาคการศกึษาทีส่อบโครงรางโครงการ
วจิยัผาน

๕.๓   ไมอยูระหวางลาพักการศึกษา

ขอ ๖   การสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ใหติดตอขอรับใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย   ตามวัน 

เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ ๗   หลักเกณฑการพิจารณาและจัดสรรทุนอุดหนุน
๗.๑   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ตรง

กับวัตถุประสงคของการใหทุน ตามเวลาที่กําหนด
๗.๒   คุณสมบัติของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน

เปนโครงการวิจัยที่สอบผานโครงรางโครงการวิจัยผานตามระยะเวลาที่กําหนด
ในขอ ๕.๒

๗.๓   หลักเกณฑการจัดสรรทุน
๗.๓.๑   ตองเปนโครงการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗.๒
๗.๓.๒   พิจารณาจากเนื้อหาและวิธีวิจัย โอกาสที่จะทําวิจัยใหเปนผลสําเร็จ

ตามเปาหมายความมุงมั่นในการพัฒนาผลงานใหสามารถนําไปตี
พิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

๗.๓.๓   พิจารณาจัดสรรทุนตามกรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการ
ทําโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ/
หรือคณะกรรมการอาจมีการสัมภาษณนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาใหทุน         

๗.๓.๔   การพิจารณาจัดสรรทุนดังกลาวจะตั้งอยูบนพื้นฐานตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๘   จํานวนทุนและมูลคาทุนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดในแตละปการศึกษา
ขอ ๙   การเบิกจายเงินทุน

๙.๑   มหาวิทยาลัยจะจายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยใหนักศึกษา หลังจากได
 ลงนามในสัญญารับทุนเพียงงวดเดียว ตามจํานวนวงเงินทุนที่ไดรับ และใหมี
 อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยทําหนาที่เปนพยาน

๙.๒   การใชจายเงินและการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามวิธีการใชจายและหลักฐาน
 การเบิกจายเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๙.๓   การใชจายเงินใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยจัดระบบการตรวจสอบกํากับ
ดูแลการใชจายใหเปนไปตามโครงการวิจัยอยางเหมาะสมและถูกตองตาม

 กรอบงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยระดับบัณฑิต
 ศึกษาและหลักเกณฑการเบิกจายของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐   เงื่อนไขและขอผูกพัน
๑๐.๑ นักศึกษาผูไดรับทุนและอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ตองทําสัญญากับ

มหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐.๒ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใหทุน  หรือเรียกทุนคืนในกรณีที่

    ผูไดรับทุนไมปฏิบัติตามประกาศนี้หรือตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับทุน
๑๐.๓ นักศึกษาผูไดรับทุนตองรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานและรายงาน

การใชจายเงินใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุก ๖ เดือน
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๑๐.๔ นักศึกษาผูไดรับทุนตองนําเสนอผลความกาวหนาโครงการวิจัย ตามวัน เวลา 
ที่ผูใหทุนจัดขึ้น หรือนําเสนอในรูปแบบบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ อยางนอย ๑ ครั้ง

๑๐.๕ เมื่อนักศึกษาไดจายเงินคาใชจายในการทําวิจัยหมดแลว หรือเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา ใหนักศึกษาผูรับทุนรายงานแสดงรายการคาใชจายเงินทุนอุดหนุน
ทั้งหมด พรอมทั้งสงเงินเหลือจาย  (ถามี) คืนใหมหาวิทยาลัย

๑๐.๖ นกัศกึษาผูรบัทนุจะตองตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ
หรอืไดรบัการตอบตอบรบัใหตพีมิพผลงานวจิยัในวารสารทางวชิาการระดบั
นานาชาตทิีอ่ยูในฐานขอมลู Scopus จํานวน ๑ บทความ โดยวารสารทางวชิาการ
ตองอยูในควอรไทลที ่๔ หรอืสงูกวาสําหรบัระดบัปรญิญาโท และอยูในควอรไทลที ่๑
หรอื ๒ สําหรบัระดบัปรญิญาเอก

  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เพียงอยางเดียวจะตองระบุถึงทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาใน
โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพวา “This research work is financially
supported by Walailak University Graduate Research Fund (contract
no...…………).” หรือกรณีที่ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
รวมกับทุนอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองระบุถึง
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนคาธรรมเนียม
การศึกษาที่นักศึกษาไดรับตามที่ระบุไวในสัญญาการรับทุน

๑๐.๗  เมื่อนักศึกษาผูรับทุนสอบปองกันโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลว ใหถือวันสงเลม
โครงการวิจัยฉบับเสร็จสมบูรณเปนวันสิ้นสุดโครงการวิจัย

๑๐.๘  เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย นักศึกษาผูรับทุนตองดําเนินการปดโครงการวิจัยโดยสง
เอกสารดังตอไปนี้ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
(๑)  โครงการวิจัยฉบับเสร็จสมบูรณ จํานวน ๑ เลม
(๒)  รายงานแสดงรายการคาใชจายเงินทุนอุดหนุนทั้งหมดตามแบบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓)  สําเนาพิมพ (Reprint) ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติตามขอ ๑๐.๖ หรือสําเนาใบตอบรับใหตีพิมพพรอมดวยตนฉบับ
ผลงานวิจัยพรอมพิมพ (manuscript) (กรณีเปนใบตอบรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ขอใหจัดสงสําเนาพิมพ จํานวน ๑ ชุด มายังบัณฑิตวิทยาลัย
ในภายหลังดวย)

(๔)  หลักฐานการสงมอบเครื่องอุปกรณ หรือครุภัณฑใด ๆ ที่ไดจัดซื้อ ไดรับหรือ
จัดสรางขึ้นดวยทุนบางสวนหรือทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ถามี)

(๕)  กรณีมีเงินทุนเหลือหลังจากใชจายตามขอ ๑๐.๕ ใหนําสงคืนมหาวิทยาลัย
โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ภายใน ๑๕ วัน 
หลังสิ้นสุดโครงการ
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กรณีนักศึกษาผูรับทุนยังไมดําเนินการตามขอ ๑๐.๘  ไดครบถวน 
 อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยจะไมมีสิทธิ์เสนอโครงการขอรับทุนไดอีกจนกวา 

    จะดําเนินการครบตามที่กําหนดหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามแตกรณี
๑๐.๙ หากนกัศกึษาผูรบัทนุสอบปองกนัวทิยานพินธและสงเลมโครงการวจิยัฉบบัเสรจ็

สมบรูณแลวแตยงัไมสามารถดําเนนิการตามขอ ๑๐.๖ ไดสําเรจ็ นักศึกษาสามารถ
ยื่นขอขยายเวลาปดโครงการวิจัยกรณีรอตีพิมพผลงานวิจัยไดเพียง ๑ ครั้ง เปน
ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน โดยสามารถขอขยายเวลาปดโครงการวิจัยภายใน ๓๐
วัน หลังสงเลมโครงการวจิยัฉบบัเสรจ็สมบรูณ

๑๐.๑๐ นักศึกษาผูไดรับทุนตองดําเนินการตามขอ ๑๐.๖ และ ๑๐.๘ ใหเรียบรอยกอน 
จึงจะขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ หากนักศึกษาผูไดรับทุนไมสามารถ
ดําเนินการตามขอ ๑๐.๖ ได ผูรับทุนตองชดใชทุนอุดหนุนตามจํานวนที่ไดรับคืน
มหาวิทยาลัยกอน จึงจะขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาได 

๑๐.๑๑ กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิในผลงานการคนควาและวิจัยตามประกาศนี้ ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิของมหาวิทยาลัย ผูรับทุน และผูใหทุนอื่นที่รวมสนับสนุน
โครงการวิจัยนี้ตามสัดสวนการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการดําเนินการ  
และมหาวิทยาลัยอาจตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ยกเวนนักศึกษาผูไดรับทุนจะนําผลงานวิจัยพิมพเผยแพรเพื่อ
ประโยชนตอสาธารณะโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามประกาศฯ นี้ ใหเสนอคณะกรรมการจัดสรรทุน
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ
คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

ทั้งนี้  ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหถือหลักเกณฑการ
ใหทุน อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
๒๖ ม.ค. ๖๔ เวลา  ๑๑:๕๓:๕๘  Personal PKI-LN
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